REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT
7 lub OSOBĄ ZALEŻNĄ w PROJEKCIE
„BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej”
POWR.01.02.02-12-0247/15-00

§ 1 Informacje ogólne
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Niniejszy regulamin określa zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą
zależną w trakcie uczestniczenia w szkoleniach i stażach uczestnik Projektu „BO JAK NIE WY, TO
KTO? Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych
mieszkańców Małopolski Zachodniej” zwany dalej „Projektem”
Projekt „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, nr Projektu POWR.01.02.02-12-0247/15-00 Oś priorytetowa I. Osoby
młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych.
Projekt realizowany jest przez JMM Mariusz Lewandowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana III
Sobieskiego 37/21, 60-688 Poznań, Biuro Projektu mieści się w Kolbarku, ul. Źródlana 3, 32-310
Klucze, zwane dalej JMM.
Refundacje są finansowane ze środków projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt indywidualnej
i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski
Zachodniej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr Projektu
POWR.01.02.02-12-0247/15-00 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zwanego dalej Projektem.
Regulamin, wszystkie formularze wniosków i dokumenty potrzebne do uzyskania refundacji
dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.jmm.net.pl/jakniewytokto/
Poprzez Osobę zależną - zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy rozumie się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki,
połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub
instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 2 Warunki otrzymania refundacji
1. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem
2. Załączenia kopii aktu urodzenia dziecka lub kopii dokumentu potwierdzającego opiekę nad osobą
zależną
3. Załączenia kopii rachunku i umowy dokumentujące poniesione koszty
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4. Prawidłowe wypełnienie „Wniosku o refundacje kosztów” (załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu)
5. Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty będą podstawą do refundacji.
6. Maksymalna kwota refundacji wynosi odpowiednio 15,00 złotych za godzinę opieki w przypadku
szkolenia i 350,00 złotych na miesiąc w przypadku stażu.
§ 3 Procedura wypłaty środków
1. Wniosek wypełnia się tylko raz do konkretnego wsparcia.
2. Wniosek należy składać do 7 dni od daty zakończenia ostatniej formy wsparcia o refundację
kosztów dojazdu, której uczestnik się ubiega. Jeżeli Uczestnik do tego czasu nie złoży
wymaganych dokumentów jest to jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o zwrot kosztów
dojazdu.
a. W przypadku wsparcia szkoleniowego dniem zakończenia wsparcia jest dzień egzaminu.
b. W przypadku stażu jest to ostatni dzień stażu zgodnie z umową o staż.
3. Złożenie niepoprawnych, niekompletnych lub w niewymaganym terminie niezbędnych
dokumentów spowoduje niewypłacenie przez JMM refundacji.
4. Wypłata dokonywana jest po zatwierdzeniu wniosku przez JMM, przelewem na konto wskazane
przez Uczestnika, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem w terminie do 14 dni liczonych
od dnia złożenia kompletnych i poprawnych dokumentów.

1.
2.
3.

4.

§ 5 Postanowienia końcowe
Wypłata środków nastąpi do wyczerpania limitu posiadanych przez JMMa środków finansowych
na ten cel.
JMM ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Uczestników Projektu, prosząc o
dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach.
JMM zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wysokości wypłacanych środków
w przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o refundację przewyższy przewidzianą pulę
środków
JMM zapewnia sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania go do
wytycznych związanych z realizacją projektu.

Załączniki:
1. Wniosek o refundację kosztów.
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Załącznik nr 1
WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 lub OSOBĄ ZALEŻNĄ
PROJEKTU
„BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej”

Ja niżej podpisany/a ………………….…………………….….…………………………….…… legitymujący/a się numerem
PESEL ……………..………….…… zamieszkały/a………………………………………….…………………………….....................
(adres)
oświadczam, iż w trakcie uczestnictwa w:
 szkoleniu

 stażu

Poniosłam koszty związane z opieką nad dzieckiem/osobą zależną w wysokości: ………………….…… zł

Proszę o dokonanie refundacji
właścicielem/współwłaścicielem1:

na

numer

konta

bankowego,

którego

jestem

Nazwa banku: ……………………………………………………………
Numer konta: _

_ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą.

….…..………………….…...…
Miejscowość i data

………………………….………..…….………….…
podpis Uczestnika projektu

Przedkładam dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów dojazdu:
 kopia rachunku i umowy dokumentujące poniesione koszty
 kopia aktu urodzenia dziecka lub dokumentu potwierdzającego opiekę nad osobą zależną

1

Zaznaczyć właściwe
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